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OFERTE SERVICIU
l Angajăm Șofer cat.B, vechimea
permisului min. 5 ani, doar în
București, fără cazier judiciar.
Telefon: 0764.402.441.
l SC Di Caprio Parfum, Cosmetice, Bijuterii SRL, CUI 15784100,
angajează încărcător descărcător
vorbitor de limba turcă. Detalii la
0751.150.986.
l Brutaria Jetmir angajeaza
Brutari, experienta un an, avantaj
limba engleza. Tel.: 0749.373.858,
brutariajetmir@yahoo.com
l Academia Romana - Filiala Iasi,
Institutul de Informatica Teoretica,
organizeaza, in data de 24 august
2020, ora 10:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de cercetator stiintific gradul II, norma
intreaga, in domeniul Informatica,
specializarea Modele si Metode
Formale. Concursul se va desfasura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune in termen de 30
de zile de la data publicarii anuntului. Informatii suplimentare se
pot obtine de la secretariatul institutului si/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare,
tel.
0332/101115
l Școala Gimnazială Punghina,
com. Punghina, jud. Mehedinți
organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată
în conformitate cu prevederile
H.G. 286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Menționăm
că proba scrisă se va desfășura la
sediul unității Școlii Gimnaziale
Punghina în data de 18.08.2020,
orele 12:00, iar interviul în data de
21.08.2020, orele 10:00. Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este:
31.07. 2020 ora 12:00. Posturile
scoase la concurs sunt următoarele:
-0,50 normă îngrijitor; -0,50 normă
fochist. Condiții participare:
Nivelul studiilor: -îngrijitor: medii;
-fochist: medii. Vechime minimă în
muncă: -îngrijitor: 1 an; -fochist: 1
an. Program de lucru: 0,50 normă 4
ore zilnic. Relații suplimentare se
pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Punghina și la numărul de
telefon: 0252395855.
l Școala Gimnazială Punghina,
com. Punghina, jud. Mehedinți
organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată
în conformitate cu prevederile
H.G. 286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Menționăm
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că proba scrisă se va desfășura la
sediul unității Școlii Gimnaziale
Punghina în data de 18.08.2020,
orele 10:00, iar interviul la data de
21.08.2020, orele 10:00. Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este:
31.07.2020 ora 12.00. Posturile
scoase la concurs sunt următoarele:
-0,50 normă administrator financiar (contabil); -0,25 normă bibliotecar; -0,25 normă secretar.
Condiții participare: Nivelul studiilor: -Administrator financiar:
superioare calificat; -bibliotecar:
superioare; -secretar: superioare.
Cunoștințe de operare: P.S. Microsoft Office și programe specifice de
contabilitate,secretariat și bibliotecă. Vechime minimă în muncă:
-administrator financiar:1 an;
-bibliotecar: 1 an; -secretar: 1an.
Permis categoria B- administrator
financiar; -secretar; -bibliotecar.
Program de lucru: 0,50 normă 4 ore
zilnic. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Şcolii Gimnaziale
Punghina și la numărul de telefon:
0252395855.

următoarele: pentru directorul
medical: 1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul medicină,
specializarea medicină; 2.sunt
confirmaţi cel puţin medic specialist; 3.au minimum 5 ani vechime
în specialitatea respectivă.
Concursul/examenul pentru
ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 19.08.2020, ora
10:00, proba scrisă, respectiv data
de 25.08.2020, ora 10:00, susţinere
orală a proiectului de specialitate,
ora 14.00, interviul de selecţie, la
sediul unităţii. Data limită până la
care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs este 31.07.2020.
Bibliografia pentru concurs /
examen şi temele-cadru pentru
proiectul de specialitate se afişează
la sediul Spitalului Municipal Oltenița şi se publică pe site-ul spitalului www.spitaloltenita.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefonul 0242.515.931, int.237- Biroul
Resurse Umane.

l În conformitate cu prevederile
Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale
O.M.S.nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele
publice, modificat de art.1 din
O.M.S.nr.954/2017. Spitalul Municipal, cu sediul în Municipiul Oltenița, str.Argeșului, nr.134, județul
Călărași, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei
specifice comitetului director al
unităţii, după cum urmează: -1
post de director medical. La
concurs/examen se pot înscrie
candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.
Criteriile generale sunt următoarele: a)au domiciliul stabil în
România; b)nu au fost condamnaţi
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea; c)au o
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate;
d)nu au vârsta de pensionare,
conform prevederilor legale în
vigoare. Criteriile specifice sunt

CITAȚII
l Se notifică invocarea uzucapiunii
de către petenta Cătălinescu
Floarea asupra parcelei înscrisă în
CF nr.303626 Conop nr. top. 309,
310, teren intravilan 2.880mp,
proprietari tabulari Stoica Petru și
Popescu Elena.
l Citație în vederea dezbaterii
succesiuni privind defunctul
Oprică Ioan, decedat la data de
22.02.2014, cu ultimul domiciliu în
București, str. Pravăț nr. 4, sector 6,
moștenitorii sunt așteptați la BIN
Nemesis, cu sediul București, Pia.
Walter Mărăcineanu nr. 1-3, et.2,
cam.65, în data de 04.08.2020, orele
14:00.

SOMAȚII
l Având în vedere că prin acțiunea
civilă ea face obiectul dosarului nr.
2352/55/2020 al Judecătoriei Arad,
petenta Iftode Mariana solicită
dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra
cotei de 1/1 din imobilul situat în
Turnu, str. 1, nr. 490, compus din
teren în suprafață de 1.440mp,
înscris în CF nr. 316201 Pecica
( 1 2 4 7 Tu r n u ) c u n r. t o p
905.907.909. Turnu, carte funciară
în care este menționat ca proprietar
numitul Mihăilescu Ștefan invocând uzucapiunea reglementată de
art.28, art.30 din Legea
nr.115/1938. Invităm cei interesați
să facă opoziție față de această
acțiune, în termen de o lună de la
afișarea prezentei somații, în caz
contrar urmând a se trece la jude-

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

carea cauzei. Termen de judecată
fixat în cauză: 28.09.2020, sala 146,
ora 09:15.

DIVERSE
l SC South Land Invest SRL
intenţionează să solicite de la
Administrația Națională „Apele
Române”, Administrația Bazinală
de Apă Argeș-Vedea, aviz de
gospodărire a apelor pentru „Parc
de agrement”, Bolintin Deal,
județul Giurgiu. Persoanele care
doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot
adresa: -Societății: SC South Land
Invest SRL, cu sediul social în str.
Gării, nr. 273b, com. Grădinari,
jud. Giurgiu, tel.400744.483.033,
fax: 400744.483.033, reprezentată
de Kassianos Ioannis în calitate de
administrator; -Administrației
Bazinale de Apă Argeș-Vedea,
Pitești, str. Câmpulung nr. 6-8, cod
poștal 0300, tel.0248.223.449.
l Comuna Ghiroda, titular al
proiectului „Modernizare străzi în
localitatea Giarmata Vii, comuna
Ghiroda: str. Magnoliei, str. Narciselor, str. Brândușei, str. Lăcrămioarelor, str.Iorgovanilor, str.
Mușețelului, str. Toporașilor, str.
Pelicanului, str. Venus, str. Viișoara,
str.Viticultorilor, str. Viorelelor -lot
9”, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Timiș de a
nu se supune evaluării impactului
asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra
corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului.
l Marka’s IPURL, lichidator
desemnat al următorilor debitori
SC Karantania SRL, CUI
24698610, J35/3907/2008, SC
Giarma Park SRL, CUI 22468674,
J35/3531/2007, notifică următoarele: Împotriva debitorilor mai sus
mentionati aflaţi în dizolvare judiciară s-a început procedura de
lichidare. Creditorii vor depune
declaraţii de creanţă, împreună cu
toate actele doveditoare, până la
data de 05.08.2020, la sediul lichidatorului din mun. Iaşi, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, sc. C, et. 3, ap.
16, jud. Iaşi. Declar nule certificatele de înregistrare, anexele și certificatele constatatoare de autorizare
emise pe numele SC Karantania,
SC Giarma Park SRL.
l Rohde &Schwarz Topex S.A. cu
sediul in Bucuresti, Sect.2, B-dul
Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A,
Cladirea nr.19, titular al activitatii
principale de “Fabricarea echipamentelor de comunicatii- Cod
CAEN-2630 “, ce se desfasoara in

GATA!
Simplu, nu?

TELEFERIC GRAND HOTEL

- Ajutor Bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
- Lucrător bucătărie
-Maseuza/terapeut spa
Oferim salariu motivant, transport,
masă, card de sănătate privat.
EMAIL: hr@telefericgrandhotel.ro
Bucuresti, Sect.2, B-dul Dimitrie
Pompeiu nr.9-9A, Cladirea nr.19,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
autorizatiei de mediu. Informatiile/
observatiile privind potentialul
impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi consultate/
depuse zilnic, de luni pana joi intre
orele 09:00-13:00 si Vineri intre
orele 09:00-12:00, timp de 10 zile
lucratoare de la data publicarii
anuntului, la sediul la
A.P.M.Bucuresti, Aleea Lacul
Morii, nr.1, sect.6, Bucuresti,
tel:021/430.66.77/122; fax
021/430.66.75.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale a
i n s o l v e n t e i i n d o s a r u l n r.
498/105/2020 Tribunal Prahova,
conform sentintei civile nr. 284 din
17.06.2020 privind pe SC Omega
Interprint Construct SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță 05.08.2020, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor
25.08.2020, întocmirea tabelului
defi ni t i v 18.09.2020, pri m a
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 31.08.2020, orele 12:00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et.7, cab. 7B.
l Recon Ex SRL, titular al proiectului „Construire 8 Hale, branșamente, utilități și organizare
șantier”, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Construire 8 hale, branșamente, utilități și organizare
șantier”, propus a fi amplasat în
„str.Ciobanului nr.77-79, com.
Mogoșoaia, jud.Ilfov, având N Cad
58148”. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului din Bucureşti,
Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6,
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în zilele de luni-vineri, între orele
9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmif.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l Recon Ex SRL, titular al proiectului „Construire hale P, P+1E,
împrejmuire, branșamente, utilități organizare șantier”, anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„Construire hale P, P+1E, împrejmuire, branșamente, utilități organizare șantier”, propus a fi
amplasat în „str.Ciobanului nr.8589, Com.Mogoșoaia, Jud.Ilfov,
având N Cad 58190”. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului din Bucureşti, Aleea
Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, în
zilele de luni-vineri, între orele
9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmif.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l Comuna Ceanu Mare, reprezentantă prin primar Moldovan Ana
Liliana, titular al proiectului
„Elaborare documentaţie pentru
autorizarea executării lucrărilor de
construire a obiectivului: Alimentare cu apă în localitatea HodăiBoian, comuna Ceanu Mare,
judeţul Cluj”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM
Cluj, fără evaluarea impactului
asupra mediului şi fără evaluarea
impactului asupra corpurilor de
apă, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în
comuna Ceanu Mare, sat HodăiBoian, jud.Cluj. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod
400609, tel.0264.410.722, fax
0264.410.716, e-mail office@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, precum
şi la adresa de internet http://

apmcj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente
pentru protecţia mediului.

poate solicita la adresa de email:
achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu
nr. 1M (Parc Pantelimon), Sector
3, București. Data limită de depunere a ofertelor este 27.07.2020,
ora 10:00.

l S.C. Jeton-Pet S.R.L., cu sediul
în Comuna Clinceni, Str. Sabarului, nr. 166, jud.Ilfov, reprezentată de domnul Nelu Baidoc în
calitate de Administrator, informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru obținerea
autorizației de mediu pentru activitatea: Întreținerea și repararea
autovehiculelor-cod CAEN-4520,
desfășurată în Comuna Clinceni,
Str.Sabarului, nr.166, jud.Ilfov.
Informații se pot solicita la sediul
Agenției Pentru Protecția
Mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii nr. 1, sect. 6, intre orele
9:00-12:00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot
depune la sediul A.P.M.Ilfov în
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

l Consiron SRL - în faliment
anunta Vanzarea Prin Licitatie
Publica a bunurilor imobile reprezentand : Imobil/teren inscris in
C.F. nr. 31002/Baile Herculane,
cad : 336/2, top 289/a/2, în suprafață de 412 mp, prêt pornire licitatie = 21.362 lei + T.V.A. conform
cod Fiscal si respectiv imobil/teren
inscris in C.F. nr. 31003/Baile
Herculane, cad : 335/2, top
290/d/2- Pecinisca, în suprafață de
643 mp, prêt pornire licitatie =
33.339 lei + T.V.A. conform cod
Fiscal. Pretul De Pornire Al Licitatiei Este De 50% Din Pretul De
Evaluare -T.V.A. Conform Cod
Fiscal, Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in data
de 03.08.2020, orele 10:00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se
va organiza o noua licitatie in data
de 10.08.2020, 17.08.2020,
24.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020,
14.09.2020, 21.09.2020, orele 10:00

l Demeco SRL anunta publicul
interesat asupra dezbaterii publice
a documentatiei depuse in vederea
revizuirii Autorizatiei integrate de
mediu nr. 4/04.11.2015, revizuita
in 05.05.2016, pentru activitatea
incadrata la punctul 5, subpunctul
5.1 din Legea nr.278/2013 privind
emisiile industriale, din loc. Vladimirescu, incinta Archim SA
FN,jud. Arad, dezbatere care va
avea loc la sediul titularului mentionat msi sus,in data de 06.08.2020,
incepand cu ora 14:00. Documentatia poate fi consultata la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Arad, Splaiul Muresului, FN si la
punctul de lucru al SC Demeco
SRL., zilnic intre orele 9:00-15:30.
Documentele mentionate sunt
disponibile si la urmatoarea adresa
de internet: www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate transmite
in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate,la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Arad, Splaiul
Muresului, FN, pand la data de
05.08.2020.

LICITATII
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru lucrări de proiectare, furnizare și execuție fațade
ventilate decorative exterioare și
tâmplării exterioare tip perete
cortină pentru Clădire C1, din
cadrul proiectului „Modernizare și
Reabilitare Parc Pantelimon”.
„Documentația de atribuire” se

l Debitorul Anconi Construct
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1. Skoda Octavia, nr. inmatriculare
B 04 POU, an fabricatie 2008, pret
pornire licitatie - 1.080,00 Euro
exclusiv TVA; 2. Skoda Octavia,
nr. inmatriculare B 06 POU, an
fabricatie 2008, pret pornire licitatie -1.750,00 Euro exclusiv TVA;
3. Dacia Logan, nr. inmatriculare
B 05 POU, an fabricatie 2005, pret
pornire licitatie -750,00 Euro
exclusiv TVA; 4. Puegeot 107, nr.
inmatriculare B 99 POU, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
-850,00 Euro exclusiv TVA; 5. Fiat
Punto, nr. inmatriculare B 74
BMK, an fabricatie 2007, pret
pornire licitatie -800,00 Euro
exclusiv TVA; Autovehiculele se
vand in mod individual. 6. Bunuri
mobile de tip mijloce fixe apartinand Anconi Construct SRL in
valoare de 6.541,5 Euro exclusiv
TVA. Bunuri mobile de tip mijloce
fixe se vand in bloc sau individual.
- Pretul de pornire al licitatilor
pentru autoturisme si pentru

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
bunurile mobile de tip mijloace
fixe apartinand Anconi Construct
SRL reprezinta 50% din valoarea
de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare, listele cu
aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
in prealabil la 021.318.74.25.
-Pretul Caietului de sarcini pentru
autoturisme si pentru bunurile
mobile de tip mijloace este fixe de
500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata
de: -consemnarea in contul nr.
RO02 BUCU 1081 2159 5197
1RON deschis la Alpha Bank
Romania, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, a garantiei de 10%
din pretul de pornire al licitatiei
pentru bunurile pentru care se
liciteaza; -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului
de sarcini, ce poate fi achitat in
contul lichidatorului judiciar nr.
RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanti sau in numerar la sediul
acestuia din Bucuresti str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru autovehicule si pentru
bunurile mobile de tip mijloace
fixe, prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 03.08.2020,
ora 15:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 10.08.2020; 17.08.2020;
24.08.2020; ora 15:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 502-505, sector 1. Pentru
relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Cuzăplac,
comuna Cuzăplac, nr. 33, județul
Sălaj, cod poștal 457110, telefon
0260.626.464, fax 0260.626.300,
e-mail: primariacuzaplac@yahoo.
com, cod fiscal 4637600. 2. Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: teren situat în
intravilanul localității Petrindu, în
suprafață de 4mp, înscris în cartea
funciară nr. 50724 a comunei
Cuzăplac, aparținând domeniului
privat al Comunei Cuzăplac,
având destinația actuală de teren
intravilan, conform
H.C.L.25/22.06.2020 și temeiul
legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei
Cuzăplac. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Cuzăplac, comuna
Cuzăplac, nr. 33, județul Sălaj. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 50Lei, pe suport de
hârtie sau gratuit în format electronic. Prețul documentației se
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Cuzăplac. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 10.08.2020, ora
16:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 12.08.2020, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele se depun la
Registratura Primăriei Comunei
Cuzăplac, nr.33, județul Sălaj.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 2
exemplare originale. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 12.08.2020, ora 12:00, la
sediul U.A.T.Cuzăplac, comuna
Cuzăplac, nr.33, județul Sălaj.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Sălaj, Zalău, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 12, județul Sălaj,
telefon 0260.611.085, fax
0260.611.551, e-mail: trsj@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 20.07.2020.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Almas Invest Imobiliar SRL,
desemnat prin Sentinta Civila nr.
7125 din data de 29.11.2018,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor imobile aflate
in proprietatea Almas Invest
Imobiliar SRL, constand in proprietati imobiliare reprezentate de
patru parcele de teren (2.197 mp,
2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp
conform masuratorilor) amplasate
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Licitatie publică

Debitorul SC ALFAROM HOLDING SRL, societate în faliment, cu sediul în Str. Slt. Dima
Cristescu, nr. 3 B, spațiul nr. 1, parter, camera nr. 4, Sectorul 2, București; înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1107/2002, cod unic de înregistrare: 14458432,
prin lichidator judiciar SP BĂLESCU & ASOCIAȚII SPRL, în Dosarul nr. 23259/3/2012,
valorifică prin licitație publică, proprietățile imobiliare după cum urmează:
Apartamente si loturi parcare din imobil rezidențial 2S+P+10E+11 retras+etaj tehnic situat
in Bucuresti, str Dima Cristescu, 3B, Sector 2 - pornind de la prețul global de 502.000 EURO
(exclusiv TVA) prin valorificare individuală conform publicației de vânzare.
Licitația va avea loc în data de 03.08.2020 pentru Sesiunea 1, la ora si locația indicate în
publicația de vânzare. Publicația de vânzare si informații suplimentare privind participarea
la licitație pot fi obținute la E-mail: HYPERLINK “mailto:office@bfj.ro” office@bfj.ro. Web:
HYPERLINK “http://www.licitatii-insolventa.ro” www.licitatii-insolventa.ro

Licitatie publică
Debitorul SC ALFAROM HOLDING SRL, societate în faliment, cu sediul
în Str. Slt. Dima Cristescu, nr. 3 B, spațiul nr. 1, parter, camera nr. 4,
Sectorul 2, București; înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr. J40/1107/2002, cod unic de înregistrare: 14458432, prin lichidator
judiciar SP BĂLESCU & ASOCIAȚII SPRL, în Dosarul nr. 23259/3/2012,
valorifică prin licitație publică, proprietățile imobiliare după cum
urmează:
Imobil de birouri, cu teren aferent, in Bucuresti, str. Plantelor, nr.62,
sector 2, pornind de la prețul de 749.800,00 EUR (exclusiv TVA);
Apartamente si loturi parcare din amplasamentul complex Sinaia, str.
Lalelelor, nr.1 - pornind de la prețul de 240.571,00 EURO (exclusiv TVA)
prin valorificare individuală.
Terenuri libere intravilane, centrale, Poiana Brașov, județul Brașov,- prin
licitație publică pornind de la prețul de 202.000 EURO (exclusiv TVA) prin
valorificare în ansamblu inclusiv cota de drum de servitute.
Licitația se va organiza în cinci sesiuni ce vor avea loc în data de
04.08.2020 pentru Sesiunea 1. Data si ora exactă a licitației, pentru
fiecare bun în parte, este indicată în publicația de vanzare. Publicația de
vânzare si informații suplimentare privind participarea la licitație pot fi
obținute la E-mail: office@bfj.ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro
in intravilanul mun. Giurgiu, sos.
Bucuresti, km. 1, jud. Giurgiu.
Licitatia pentru vanzarea bunurilor
imobile apartinand Almas Invest
Imobiliar SRL va avea loc la data
de 30.07.2020 ora 14:00, iar pretul
de pornire este de 101.235 euro
fara TVA. In cazul in care bunurile
imobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte 10 (zece) licitatii in
datele de 14.08.2020, 31.08.2020,
15.09.2020, 30.09.2020, 15.10.2020,
30.10.2020, 16.11.2020, 02.12.2020
si 17.12.2020, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea
Voda, nr. 35, bl. M27, et.4, ap.10,
sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12:00. Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.

Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 1000 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Protruck Transport SRL, desemnat
prin Sentinta civila nr. 3709 din
data de 07.11.2019, pronuntata de
Tribunalul Ilfov - Sectia Civila, în
dosarul nr. 3979/93/2018, anunta
scoaterea la vanzare a bunului
imobil af lat in proprietatea
Protruck Transport SRL, constand
in teren agricol extravilan (situat in
Petrachioaia, judetul Ilfov, identficat cu NC 1798/2, in valoare
totala e 8.000 euro. Vanzarea
bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de

31.08.2020 ora 14:00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care
bunul imobil nu se va adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte 2 (doua) licitatii
saptamanale in datele de
07.08.2020 si 14.08.2020 la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12:00. Date
despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine
la tel. 021.227.28.81 si
0721.236.313.
l Anunț De Licitație Primaria
Orasului Santana Organizeaza
Licitatie In Vederea Vanzarii Terenului Din Sântana, Evidențiat În
C.F. Nr. 302317, În Suprafață De
1.009 Mp, Aparținând Domeniului
Privat Al Orașului Sântana 1.
Informații generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraș Sântana, str. Muncii,
nr. 120 A, județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075,
e-mail: contact@primariasantana.
ro. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitatie
publica, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie vandut: imobil constând în
teren evidențiat în CF nr. 302317
Sântana, cu nr topo 302317, în
suprafață de 1009 mp, aparținând
domeniului privat al orașului
Sântana, aprobată prin HCL nr.
120/30.06.2020 a Orașului Sântana
conform OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. 3. Informații
privind documentația de atribuire:
se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută,
de la sediul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
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județul Arad, de catre persoanele
interesate, care transmit o solicitare
in acest sens prin: mijloace electronice, e-mail sau pe suport de hartie.
3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr.
120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
documentatiei de atribuire, unde
este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit
o solicitare în acest sens prin: mijloace electronice, e-mail (pentru
care în solicitare este necesar a ne
comunica adresa de e-mail) fără
costuri; - pe suport de hârtie,
contravaloarea acesteia fiind de 50
lei. Plata poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului Sântana
sau în contul RO53TREZ
0215006XXX016717, deschis la
Trezoreria Arad. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
28.07.2020, ora 11:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 11.08.2020,
ora 11:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Orașul
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud.
Arad, registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data
și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 12.08.2020, ora 11:00,
sala de ședințe a Primăriei Orașului
Sântana. 6. Instanța competenta în
soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Arad, Bd.
Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad,
județul Arad, telefon 0257/250114,
fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
20.07.2020.
l Anunț De Licitație Primaria
Orasului Santana Organizeaza
Licitatie In Vederea Vanzarii Terenului Din Sântana, Evidențiat În
C.F. Nr. 302363, În Suprafață De
563 Mp, Aparținând Domeniului
Privat Al Orașului Sântana 1.
Informații generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraș Sântana, str. Muncii,
nr. 120 A, județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075,
e-mail: contact@primariasantana.
ro. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitatie
publica, în special descrierea și
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identificarea bunului care urmează
să fie vandut: imobil constând în
teren din Sântana, CF nr. 302363
Sântana, cu nr topo 302363 în
suprafață de 563 mp, aparținând
domeniului privat al orașului
Sântana, aprobată prin HCL nr.
119/30.06.2020 a Orașului Sântana
conform OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută,
de la sediul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, de catre persoanele
interesate, care transmit o solicitare
in acest sens prin: mijloace electronice, e-mail sau pe suport de hartie.
3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr.
120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
documentatiei de atribuire, unde
este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit
o solicitare în acest sens prin: mijloace electronice, e-mail (pentru
care în solicitare este necesar a ne
comunica adresa de e-mail) fără
costuri; - pe suport de hârtie,
contravaloarea acesteia fiind de 50
lei. Plata poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului Sântana
sau în contul RO53TREZ
0215006XXX016717, deschis la
Trezoreria Arad. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
28.07.2020, ora 12:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 11.08.2020,
ora 12:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Orașul
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud.
Arad, registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data
și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 12.08.2020, ora 12:00,
sala de ședințe a Primăriei Orașului
Sântana. 6. Instanța competenta în
soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Arad, Bd.
Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad,
județul Arad, telefon 0257/250114,
fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
20.07.2020.
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l Anunț De Licitație Primaria
Orasului Santana Organizeaza
Licitatie In Vederea Vanzarii
Imobilului Din Sântana, Str. Ghioceilor,Nr. 42, Evidențiat În C.F. Nr.
300270, Nr. Top. 6/2, 7/2 În Suprafață De 832 Mp, Aparținând
Domeniului Privat Al Orașului
Sântana 1. Informații generale
privind autoritatea contractanta, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Oraș
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, telefon: 0357/100074,
fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vandut: imobil
din Sântana, str. Ghioceilor, nr. 42,
evidențiat în CF nr. 300270, nr. top.
6/2, 7/2 în suprafață de 832 mp,
aparținând domeniului privat al
orașului Sântana, aprobată prin
HCL nr. 109/30.06.2020 a Orașului
Sântana conform OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ.3.
Informații privind documentația

de atribuire: se regasesc in caietul
de sarcini. 3.1 Modalitatea sau
modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire
poate fi obținută, de la sediul
Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de
catre persoanele interesate, care
transmit o solicitare in acest sens
prin: mijloace electronice, e-mail
sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului,
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
compartiment Fond locativ din
cadrul Primăriei Orașului Sântana,
str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad.
3.3 Costul și condițiile de plată
pentru obținerea documentatiei de
atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către persoanele
interesate, care transmit o solicitare
în acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail (pentru care în solicitare este necesar a ne comunica
adresa de e-mail) fără costuri; - pe
suport de hârtie, contravaloarea

acesteia fiind de 50 lei. Plata poate
fi achitata la casieria Primăriei
Orașului Sântana sau în contul
RO53TREZ0215006XXX016717,
deschis la Trezoreria Arad. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.07.2020, ora 10:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 11.08.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana, str. Muncii,
nr. 120 A, jud. Arad, registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 12.08.2020,
ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța
competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș
Arad, județul Arad, telefon
0257/250114, fax: 0257/251700,
e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 20.07.2020.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
PIERDERI
l Sylver Groupe Parteners SRL,
J40/7468/2005, CUI:17509158, București, Aleea Terasei, Nr.3A, bl.PE1,
Sc.2, Et.3, Ap.25, Sect.4, anunță pierderea Certificatului de înregistrare și a
certificatelor constatatoare. Se declară
nule.
l Declar pierdut contract de vânzare
cumpărare nr.314 și cadastru nr.1645
intabulat în Cartea funciară a orașului
Pantelimon cu nr.1731. Le declar nule.
l Carnet de student pierdut, nume:
Elena Duca. Dacă l-ați găsit, vă rog
sunați la nr.0751.157.222.
l Declar pierdută și nulă legitimație
student Bulzan Antonia, Facultate de
Drept.
l Pierdut atestat de transport marfă
pe numele Neagu Valentin Nicușor,
eliberat de ARR Dolj. Îl declar nul.
l Pierdut chitanțier seria: de la
1666443 până la 1666450 al SC Drim
Daniel Distribuție FMCG SRL, cu
sediul social în comuna Mărăcineni,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
sat Argeșelu, nr. 74, județul Argeș,
J3/1359/2003, RO15823153. Se
declară nul.
l Food For Brain SRL,
J40/14839/2011, CUI:29447687, București, Str.Cărămidarii de Jos, nr.5,
bl.74B, sc.2, et.7, ap.79, cam. 1, sector
4, declară pierdute Certificatele
constatatoare emise în baza Legii
nr.359/2004. Le declară nule.
l Perfect Body Contour SRL,
J40/10937/2013, CUI:32199212, București, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 19,
demisol, ap.1, sector 1, declară pierdute
Certificatele Constatatoare emise în
baza legii nr.359/2004. Le declar nule.
l Pierdut atestat manager transport
marfă seria 0054700 pe numele Blăgniceanu Cristian, eliberat de A.R.R.
Mehedinţi la data de 07.03.2020. Se
declară nul.
l Pierdut contract de vânzare cumpărare şi proces verbal de predare
primire cu nr. 22386 din 1.06.1992
încheiat între S.C. I.C.R.A.L. Cotroceni şi Blanaru Petre, îl declar nul.

